CEREMONIAŁ SZKOLNY
- Szkoły Podstawowej nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
Ceremoniał szkolny opracowano w oparciu o wstęp do Ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty, w którym czytamy:
„ Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości
Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu
się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki
niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych
i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości
i wolności”.
Artykuł 4 ustawy mówi:
„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną o obywatelską
z poszanowaniem godności osobistej ucznia”.
Ceremoniał szkolny jest traktowany jako działanie zespołowe stwarzające specyficzny
klimat, w którym rodzą się silne powiązania między członkami społeczności szkolnej,
w wyniku podejmowania wspólnych zadań, ścisłego współdziałania i dążenia do realizacji celów
i zadań wychowawczych. Jednoczy on społeczność szkolną i umacnia więzi między uczniami,
kształtuje tradycję lokalną, patriotyzm, i świadomą dyscyplinę opartą na konieczności
przestrzegania pewnych rygorów narzuconych sobie samemu oraz podporządkowanie się
określonym normom etycznym i prawnym jako czynnikom warunkującym prawidłowe
funkcjonowanie człowieka w społeczności.
Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm
zachowania
i

się

harmonogramu

w

czasie
pracy

uroczystości
naszej

szkolnych.

szkoły. Głównym

Stanowi

integralną

zadaniem

szkoły

część
jest

tradycji
nauczanie

i wychowywanie młodych ludzi. Ponieważ znajomość obowiązujących ogólnie norm i zasad oraz
kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności
przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, należy uczyć dzieci i młodzież zasad
postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt
i apeli.
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SYMBOLE SZKOŁY
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku posiada:
-

imię

-

logo szkoły,

-

sztandar,

-

pieśń szkoły.

1. Patron szkoły:
1.Patronem szkoły jest Tadeusz Kościuszko

Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1749r. w Siechnowicach na Mereczowszczyźnie.
Gdy miał 12 lat zmarł mu ojciec, a matka sama zajęła się wychowaniem i wykształceniem dzieci.
Tadeuszowi od najwcześniejszych lat marzyła się przyszłość żołnierska. Kościuszko jako 9 letni
chłopiec uczył się ze starszym o trzy lata bratem Józefem w szkole, w Kolegium Pijarskim. Była to
szkoła prowadzona przez zakonników - pijarów. Starano się w niej o wykształcenie mądrych
obywateli, rozbudzano w uczniach głęboką miłość do Ojczyzny. Do tej szkoły uczęszczał
Kościuszko 5 lat. Następne pięć lat spędził w domu rodzinnym, ponieważ matka nie miała
pieniędzy na kształcenie dzieci. Młody Tadeusz nadal marzył o wojsku. Gdy skończył 19 lat
otworzyła się przed nim droga do spełnienia marzeń. Rządzący wówczas Polską Stanisław August
Poniatowski założył w Warszawie Szkołę Rycerską zwaną także Korpusem Kadetów. Szkoła
ta miała na celu wychować wykształconą kadrę oficerów na ludzi mądrych i oddanych krajowi.
Kościuszko został przyjęty do tej szkoły jako pierwszy z 80 uczniów tej szkoły. Przyjmowanie
uczniów odbywało się bardzo uroczyście, w obecności kolegów i komendanta Korpusu. Kandydat
składał najpierw przyrzeczenie wobec kolegów, a potem egzamin przed dyrektorem tej szkoły.
Po ukończeniu tej szkoły został wysłany na 5 lat nauki do Francji. Był bardzo pracowity, uczył się
nie tylko w dzień i w nocy. Studia ukończył we Francji i po pięciu latach wrócił do Polski. Powrót
był smutny, bo Kościuszko zastał wojsko bardzo osłabione, wydane na łup trzem mocarstwom:
Austrii, Rosji i Prusom, które dokonały pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej. Kościuszko nie mógł
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pozostać w kraju, ponieważ armia polska nie miała wolnych miejsc dla młodych oficerów. Około
1775r. postanowił Kościuszko wyjechać do Ameryki Północnej i bić się za wolność innego narodu.
Jego hasłem i myślą przewodnią było: "Wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają prawo do życia, do
wolności
i szczęścia". W roku 1776 Kościuszko wziął udział w walce jako ochotnik z Europy po stronie
biednego, uciskanego ludu przez tyranię angielską. Miał wtedy wojskowy stopień pułkownika.
Osiem lat swego życia poświecił tej służbie. Zdobył zaufanie, szacunek, uznanie i miłość ludu, o
którego wolność walczył. Stał się bohaterem Stanów Zjednoczonych. Kościuszko bardzo pomógł
armii amerykańskiej nad ufortyfikowaniem walczących miast. Pod Saratogą oddziały angielskie
poniosły klęskę w bitwie z żołnierzami amerykańskimi. Kościuszko walczył w Ameryce aż do
ostatniego zwycięstwa, do 1783r., kiedy to Anglicy zostali zmuszeni do uznania niepodległości
kolonii. Za wybitne zasługi T. Kościuszko otrzymał rangę generała i ziemie pod uprawę. Mógł
zostać w Ameryce, ale za bardzo tęsknił za ojczystym krajem. Wiedział i czuł, że polska go
potrzebuje. W 1784r. wrócił do Polski, ale niestety w słabej, polskiej armii nie mógł dostać żadnego
stanowiska pracy. Postanowił więc wrócić do swoich rodzinnych stron, do Siechnowic i zająć się
gospodarstwem. Żył tutaj bardzo skromnie. Mieszkał w starym, krytym słomą domu. W wolnych
chwilach rozmyślał o tym, że wszyscy ludzie powinni być wolni, ze bogaci nie powinni
wyzyskiwać biednych chłopów, a pańszczyznę należy znieść Wielu Polaków dążyło do odzyskania
niepodległości. Przygotowali oni plan powstania. Powstanie wybuchło 24 marca 1794 roku. Na
czele stanął Tadeusz Kościuszko. W tym samym dniu, 24 marca 1794roku na Rynku w Krakowie
Tadeusz Kościuszko, stanąwszy przed wojskiem i tłumnie zgromadzoną ludnością złożył przysięgę:
"Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej
mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania
samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże,
dopomóż i Niewinna Męka Syna Jego" 4 kwietnia 1794 roku stanął Kościuszko pod wsią
Racławice, gdzie zastał już spodziewane wojsko rosyjskie. Tu właśnie rozegrała się pierwsza
poważniejsza bitwa powstańców - polskich kosynierów z wojskami rosyjskimi. Było to wielkie
zwycięstwo Polaków. Radość z tego zwycięstwa była wielka wśród ludu. Szybko układano
piosenki, które wyrażały wole dalszej walki. Tadeusz Kościuszko zmarł 15 października 1817 roku
w Solune w Szwajcarii. W rok później (1818r.) prochy ukochanego bohatera przywieziono do
Polski i złożono w Krakowie na Wawelu, pośród królewskich grobów. Cały naród oddał mu
najwyższy hołd. Rodacy usypali mu wspaniały pomnik - mogiłę na wzgórzu podkrakowskim zwanym Kopcem Kościuszki. Stoi on po dziś dzień. W sercach Polaków na zawsze pozostało
wspomnienie o jednym z największych naszych patriotów, o Tadeuszu Kościuszce.
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2. Logo szkoły.

1. Logo szkoły przedstawia Tadeusza Kościuszkę oraz nazwę szkoły – duże litery koloru
niebieskiego: SP 3.
2. Logo powstało w wyniku konkursu szkolnego. Jego autorem jest uczeń Jakub Rudak.
3. Sztandar szkoły.
1. Szkoła od 1985 roku posiada sztandar szkoły.
2. Prawa strona sztandaru jest w barwach biało-czerwonych z naniesionym godłem państwowym.
Na lewej stronie, na białym tle widnieje popiersie Tadeusza Kościuszki oraz napis z nazwą
i imieniem szkoły. W rogach tej strony sztandaru znajdują się złote lilijki.
3. Sztandarem opiekuje się trzyosobowy poczet sztandarowy, wybierany, co roku spośród
najlepszych uczniów.
4. Poczet sztandarowy stanowią :
a. chorąży pocztu- uczeń
b. asysta – uczennic
c. asysta – uczennica
5. Poczet sztandarowy występuje w biało-granatowych strojach galowych, białych rękawiczkach
oraz szarfach w barwach narodowych, przewieszonych przez prawe ramię, zwrócone kolorem
białym w stronę kołnierza.
6. Uroczystego przekazania sztandaru dokonuje się podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego przez uczniów klas szóstych.
7. Sztandar szkoły wyprowadzany jest na uroczystości:
-

inauguracja roku szkolnego,

-

ślubowanie uczniów klas pierwszych,

-

Święto Patrona Szkoły,

-

ślubowanie absolwentów szkoły,

-

uroczyste zakończenie roku szkolnego.
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6. Sztandar przechowywany jest w gablocie, w gabinecie Dyrektora szkoły.
4. Pieśń szkoły.
1. Szkoła posiada własną pieśń.
2. Pieśń szkoły jest grana i śpiewana podczas wszystkich uroczystości szkolnych.
3. W trakcie grania i śpiewania pieśni szkoły wszyscy przyjmują postawę zasadniczą.
Nauczyłem się z książką przyjaźni,
na jej kartach kolorowy świat.
Pod żaglami wielkiej wyobraźni
szumią morza i wieje wolny wiatr.
Tyle przygód radosnych cię woła,
jasne słońce rozpala twą twarz,
ale spójrz przyjacielu dokoła
własną księgę pod ręką masz..
Najpiękniejszą książką jest nasz kraj,
czytaj ją uważnie i pomału.
Czy to zima, czy zielony maj,
zawsze w książce tyle jest rozdziałów.
Na jej karty własne karty daj,
krążą twoje dni po jej orbicie.
Najpiękniejszą książką jest nasz kraj,
czytaj ją przez całe swoje życie.
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CEREMONIAŁ SZKOLNY
1. W skład najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny wchodzą:
-

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

-

ślubowanie klas pierwszych,

-

obchody Święta Patrona Szkoły,

-

uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły,

-

zakończenie roku szkolnego,

-

obchody Świąt Narodowych, okolicznościowych, regionalnych wynikających
z kalendarza.

2. Każdy nowy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem.
a. Uroczystość odbywa się w miejscu wyznaczonym odpowiednio wcześniej przez
dyrektora szkoły.
b. Uczniowie występują w odświętnych strojach galowych.
c. Uroczystość składa się z :
-

wprowadzenie sztandaru,

-

odśpiewanie hymnu państwowego,

-

okolicznościowych przemówień,

-

odśpiewanie hymnu szkoły,

-

wyprowadzenie sztandaru,

-

spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami.

3. Każdego roku do społeczności szkolnej uroczyście przyjmowani są uczniowie klas pierwszych.
a. Uroczystość ma miejsce w sali teatralnej i jest przygotowywana przez
wychowawców klas pierwszych i Samorząd Uczniowski.
b. Uczniowie występują w strojach galowych..
c. Podczas wyżej wymienionej uroczystości występują następujące elementy symboliki
szkolnej :
-

ślubowanie na sztandar szkoły,

-

symboliczne pasowanie na ucznia przez dyrektora szkoły.

4. Obchody Święta Patrona Szkoły.
a. Uroczysty apel okolicznościowy:
-

wprowadzenie sztandaru,

-

wprowadzenie harcerskiej warty honorowej pod tablicą pamiątkową
poświęconą patronowi szkoły,
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-

odśpiewanie hymnu państwowego,

-

złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi szkoły,

-

okolicznościowe przemówienia dyrektora szkoły, zaproszonych gości,

-

część artystyczna poświęcona patronowi szkoły,

-

odśpiewanie pieśni szkoły,

-

wyprowadzenie sztandaru

a. Złożenie kwiatów przez harcerzy pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.
b. Zajęcia i konkursy przygotowane przez nauczycieli – wychowawców.
c. Podczas Dnia Patrona Szkoły obowiązuje strój galowy.
5. Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły odbywa się każdego roku szkolnego na
zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych.
a. Uroczystość odbywa się w sali teatralnej.
b. Uczniowie występują w strojach galowych.
c. Uroczystość składa się z :
części oficjalnej:
-

wprowadzenie sztandaru,

-

odśpiewanie hymnu państwowego,

-

ślubowanie uczniów klas szóstych,

-

uroczyste przekazanie sztandaru,

-

okolicznościowe przemówienia,

-

wręczenie

przez

dyrektora

szkoły

listów

gratulacyjnych

rodzicom najlepszych absolwentów,
-

wręczenie przez dyrektora szkoły, nauczycieli uczących najlepszym
absolwentom, zwycięzcom, laureatom olimpiad i rożnego rodzaju
konkursów nagród książkowych i rzeczowych,

-

wpisy do Złotej Księgi uczniów, którzy spełnili określone w statucie szkoły
wymagania w zakresie nauki i zachowania,

części artystycznej:
-

przygotowanej przez uczniów klas młodszych i odchodzących
absolwentów

części końcowej:
-

odśpiewanie pieśni szkoły,

-

wyprowadzenie sztandaru.
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6. Właściwa postawa ucznia podczas uroczystości szkolnych powinna wyrażać się przez:
-

szacunek dla symboli narodowych, przez które rozumiemy: godło, flagę hymn
narodowy,

-

szacunek dla symboli szkolnych,

-

odświętny strój uczniowski.
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